
•  munkaerő-kölcsönzés

•  kiszervezett HR

•  munkaerő-közvetítés



RÓLUNK
Cégünk, a HRem, 2009 óta működik sikeresen a komplex HR szolgáltatások 
magyarországi piacán. Kezdetben családi vállalkozás formájában indultunk 
útnak, de idővel az eredményes munkánknak köszönhetően csapatunkat több 
kiemelkedő szakemberrel is bővítenünk kellett. 

Munkatársaink sokéves vállalati és tanácsadói tapasztalattal is rendelkeznek, ez 
illetve cégünk referenciái biztosítanak garanciát a minőségi munkára. 

Amint azt nevünk is tükrözi, optimális választás lehetünk azoknak a cégeknek, 
akiknek fontos az elvégzett szolgálatás színvonala, azonban szeretnék 
költségeiket csökkenteni illetve a humán erőforrás folyamataikat optimalizálni.
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KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Az elmúlt évek során szakembereink több mint 80 munkaerő-közvetítési és 
fejvadász megbízás lezárását tudhatják magunk mögött, valamint folyamatosan 
végzünk komplett kiszervezett HR és munkaerő kölcsönzési feladatokat is.
Jelenleg kiemelt ügyfeleink között multinacionális amerikai és osztrák tulajdonú 
bankokat, autóipari pénzügyi szolgáltató, valamint autóipari nagykereskedelmi 
cégeket egyaránt számon tarthatunk.

Csapatunk tagjai vállalati és tanácsadói oldalon is tapasztalatot szerzett 
szakemberek. Állandó munkatársainkon kívül minden területen a megbízás 
összetettségétől és nagyságától függően az ügyfeleink igényeihez igazodva, 
rugalmasan bevonható, megbízható háttércsapattal dolgozunk.

Cégünk vállalja a 10 embert foglalkoztató mikro vállalkozásoktól kezdve akár 
a több száz fős létszámot meghaladó multinacionális cégek HR képviseletét, 

rendszerük kialakítását, üzemeltetését.

FŐBB SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEINK

KOMPLETT KISZERVEZETT HR
Ezt a szolgáltatásunkat azoknak a cégeknek ajánljuk, akik költség, vagy létszám 
szempontból nem tehetik meg, hogy saját humánerőforrás munkatársuk legyen, 
vagy ahol a humánerőforrás szakember átmenetileg nem tud munkát végezni (pl.: 
szülési szabadság, hosszabb betegség idején), illetve ahol szeretnék optimalizálni a 
humánerőforrás gazdálkodási folyamataikat.

A szolgáltatás teljes körű HR analízist, rendszer kialakítást és működtetést jelent az 
alábbi területeken:

HR ADMINISZTRÁCIÓ

•  Ki-, beléptetés
•  Munkajogi adminisztráció
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BÉREZÉS, JUTTATÁS
• Bérpiaci felmérések (benchmarking)
• Bérstruktúra kialakítása (rendszer kialakítás, bevezetés és üzemeltetés)
• Juttatási csomag kialakítása 
 (rendszer kialakítás, bevezetés és üzemeltetés)

CAFETERIA RENDSZER (kialakítás, bevezetés és üzemeltetés)

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS (rendszer kialakítás, bevezetés és üzemeltetés)

DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 
               (rendszer kialakítás, bevezetés és üzemeltetés)

TOBORZÁS, KIVÁLASZTÁS

VÁLTOZÁSMANAGEMENT

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE

CAREER & DEVELOPMENT

UTÓDLÁSTERVEZÉS (succession planning)

HR AUDIT
•  Adminisztratív audit: 
 szerződések, munkaköri leírások, szabályzatok
• Szervezeti hatékonyságvizsgálat: 
 munkakörelemzés, hálózatkutatás

JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSE (igény szerint)
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MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS 

Az ügyfeleink rugalmasságát elősegítő szolgáltatás, mely során a megbízónknak 
lehetősége van arra, hogy a HRem, vagy a saját maga által megtalált munkatársat ne 
vegye saját alkalmazásba, hanem kölcsönözze cégünktől. Így egyrészről megbízóink 
erőforrásai nem az operatív feladatok ellátására, hanem a stratégiai munka elvégzésére 
összpontosulhatnak, másrészről pedig a kölcsönzött munkavállalók szervezetileg nem 
tartoznak a kölcsönvevő cég állományába, nem növelik a szervezeti egység létszámát, 
és a bértömeget. 
Amennyiben a kiválasztást a megbízónk a HRem-re bízza, úgy törekszünk arra, hogy 
a lehető legmegfelelőbb munkaerőt találjuk meg ügyfeleink számára. A kölcsönzésre 
lehetőség van szellemi és fizikai területen egyaránt, a néhány hetestől az évekig tartó 
időtartamra is. 
A kölcsönzött munkavállalókkal cégünk köt munkaszerződést és a munkaviszonyhoz 
kapcsolódó összes munkaadói adminisztrációt is mi végezzük el (ki- és beléptetés, 
hatósági bejelentések, bérelszámolás, bérkifizetés, stb.). A munkavégzés a 
megbízónknál történik, illetve a munkavégzéshez kapcsolódó irányítás és ellenőrzés 
is a megbízó kezében marad, így meghatározhatja a munkarendet, a munkaidőt, az 
elvégzendő feladatokat. 
Amennyiben a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkaerő elnyeri 
megbízónk tetszését és saját állományba kívánja venni, úgy saját állományba vételi díj 
ellenében erre minden esetben lehetőséget biztosítunk.

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS
A lehető legrövidebb időn belül a megfelelő munkatársak megtalálása a megbízónk 
igényei szerint. A közvetítés elsősorban adatbázis keresésen és hirdetésen alapul, 
melyet a kiválasztás követ (telefonos előszűrés, személyes interjúk). A legmegfelelőbb 
jelöltekről jellemzést írunk, majd bemutatjuk az ügyfelünknek. 

FEJVADÁSZAT (EXECUTIVE SEARCH)

Személyre szabott direkt keresés, ahol a betöltendő munkakörre célzottan, az 
ügyfelünk igényeihez illeszkedően az adott szakma legjobbjait szerezzük meg. 
Keresésünket a lehető legkreatívabb módon indítjuk el a lehetséges kommunikációs 
csatornákon, minden esetben a legmagasabb fokú diszkrécióval. A lehetséges jelöltek 
között a konkurens cégek legeredményesebb vezetői és szakemberei szerepelnek, 
akik jellemzően nem álláskeresők, így munkánk fontos része az érdeklődés felkeltése.
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GARANCIA

Mind a fejvadászat, mind pedig a munkaerő-közvetítés területén, a munkakörtől 
függően minden kiközvetített munkatárs után 3-6 hónapos garanciát vállalunk, ez 
azt jelenti, hogy a garanciális időszak alatt egy alkalommal térítésmentesen, az 
eredeti profilnak megfelelő további munkatársakat mutatunk be a lehető legrövidebb 
határidőn belül.

GARANCIÁINK

Leendő partnereink az alábbiakban megbizonyosodhatnak arról, hogy szolgáltatásunk 
magas színvonalú, törvényes és szabályozott munkaerő-kiválasztási, projektvezetési 
és adminisztrációs folyamatokat eredményez.

POZITÍV ADÓSLITA

Cégünk szerepel az APEH által nyilvántartott köztartozásmentes cégek listájában.

ÁRGARANCIA

Vállalkozási díjainkon felül nincsenek rejtett költségek. Csak indokolt, mindkét 
szerződő fél által közösen jóváhagyott esetben változhatnak (pl. adóváltozások) 
módosulhatnak.

Vállalkozási felelősségbiztosítással rendelkezünk 2,5 millió Ft-ig.

SZERZŐDÉSES GARANCIÁK

Szolgáltatási szerződéseinkben kölcsönösen kialakított feltételekkel és szakmai 
garanciákkal teljesítjük megbízásainkat.
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KAPCSOLAT, AJÁNLATKÉRÉS

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT? 
ÍRJON E-MAILT, VAGY HÍVJON MINKET! 

Számlázási és 

levelezésicím: MECHID Service Kft. 1032 Budapest, Föld u. 65.

Adószám:   22763183-2-41

Iroda:   1032 Budapest, Föld u. 65.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 - 17

Központi e-mail:  info@hrem.hu 

Tel:   +36 1 3684976 

  +36 30 8139584

www.hrem.hu
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